Sverigedemokraternas
Tips fOr Dig
som vill bilda kommunfOrening

1. Att forbereda sig pa att arbeta
aktivt i Sverigedemokraterna
Den som aktiverar sig i Sverigedemokraterna bor sjalv inse att nagon
snabb "karriar" kan man inte gora har. Det kraver manga ars uthallighet och lojalt partiarbete innan en aktivist accepteras sasom stadigva- •
rande i organisationen. Du bor planera att vara aktiv i minst nagra ar
framat. Den som varit aktiv pa "gatuplanet" med t. ex. tidningsforsaljning har ofta tillskansat sig en erfarenhet som varderas mycket hogt
inom partiet och chanserna att bli vald till nagon forlroendepost for tva
likvardiga kandidater ger alltid fardel for gatuaktivisten. Mindre lamplig far fortroendeposter ar den som anser sig sjalv vara overkvalificerad
for "enklare" arbetsuppgifter sasom kuvertvikning eller frankering av
kuvert. En sMan attityd till praktiska arbetsuppgifter ar en varningssignal. Likasa bor man undvika personer som kommer in en partilokal
och slar sig ned for att prata strunt - medan de andra fortvivlat forsoker
utratta dagens viktiga arbete. Vad partiet behover ar personer som
sjalvmant ber att fa hjalpa till - och gor det utan att knysta oavsett typ

av arbete sasom stadning, maskinskrivning
eller ga arenden. Ett parti
behOver dock aktivister pa olika nivaer. Den medlem som har nagon yrkeserfarenhet
eller sarskilda kunskaper ar valkommen att stalla dessa
till partiets forfogande.
.

2. Den som aktiverat sig
I borjan finns det skal att vara uppmarksam och Iyssna pa alla de goda
(eller ibland daliga) rad som du kommer att fa fran bade medlemmar och
anhangare. Alla dessa r::id och synpunkter kommer att utgora ett stod
for dig i det fortsatta arbetet. Du kommer att inse att Iangtidsplanering
av arbetet ar nodvandig. I organisationen kommer du finna att alla
dygder ar omistliga. Dina erfarenheter kommer pa Iang sikt att gora dig
till en god representant for partiet - men det tar manga ar. Det ar ocksa
viktigt att du som privatperson med ett eget privatliv Iar att planera din
egen tid och den tid du Iagger ned pa partiet. Det ar battre att du ar lite
aktiv under Iang tid an att du aktiverar dig till 100 procent i borjan och
trottnar efter nagra manader. De forvaltade erfarenheter som en langtidsaktivist har, kan bidra till att fostra nya generationer Sverigedemokrater i en positiv anda av karlek och omsorg till fosterlandet.

3. Att forbereda bildandet
av en kommunforening
a)

Upptradandet

Vill du bilda en kommunforening? Vem som heIst kan inte - och far inte bilda kommunforening.
Ett sadant ansvarsfullt uppdrag maste utforas
av speciellt utsedda och Iampliga personer. De/n som bildar kommunforening bor ha varit aktiva en Iangre tid och bor ha insamlat nodvandiga
erfarenheter samt inneha ett visst matt av positiva personliga kvalifikationer. De/n som bildar kommunforeningen
maste inse att de sjalva
utgor ett foredome for medlemmar och sympatisorer och darfor ar det en
sjaIvkIarhet att de ska upptrada stadat och seriost i alIa sammanhang aven privat. Alltfor temperamentsfulIa,
alkoholiserade personer eller
pratkvamar
ar exempel pa personer som inte bor inga i en styrelse.
Likasa bor personer med sjaIvforvalIade skulder och de som inte kan
hantera sin privatekonomi inte komma ifraga i en styrelse. Eftersom
Sverigedemokratema
bygger pa idealitet bor man t. ex. inte i en styrelse
heller ha personer som inte kan ge bidrag till partiet, men gama super
sig fulla pa krogen for dyra pengar. De som ingar i styrelsen bor ha uppnatt mognad i omdome. De som blir talesman har ett speciellt ansvar da
det galler att fostra medlemmama i en positiv anda. Du ska ge trygghet
och riktIinjer at dem som ar yngre. Om du har samarbetsformaga, talamod, gott humor och ar lojal gentemot partiet och Sverige sa onskar vi
dig Iycka till med kommunforeningen.

b) Stadgar och program
Innan du bildar kommunforening maste du noga ha studerat Sverigedemokraternas program och stadgar. Uir dig argumentera kring partiprogrammet och satt dig in i fragorna sa gott du kan. I de fragor partiet inte
tagit stallning tillats du ha en privat uppfattning, men framfor den pa
ett ansvarsfullt satt eftersom din asikt kan (miss)uppfattas som partiets
asikt. Du kan ocksa meddela att partiet inte tagit stallning i den aktuella fragan. Stadgarna ska du ha ett grepp om sa att du vet hur moten
sammankallas. AlIa medlemsavgifter skall sattas in pa riksorganisationens postgirokonto 23 45 65 - O. AlIa bokforingshandlingar, protokoll osv
ska forvaras sakert och uppvisas for representant for riksorganisationen
nar denne sa onskar. Revision kan goras nar som heIst. Forbered dig
garna ytterligare genom att lasa Stora foreningshandboken, av Knut
Rodhe, eller annan litteratur.

4. Skapa kontakt med medlemmarna
innan du bildar kommunforening
Med storsta sannolikhet £inns det redan ett an tal medlemmar i din
kommun. Innan du bildar kommunforening bor du ha kallat till ett medlemsmote dar ni diskuterar bildandet av kommunforeningen. Om det
visar sig att ni far ihop tillrackligt manga serio sa medlemmar for att
bilda kommunforening, kan ni bilda en interimstyrelse. Ni kan skissa
upp vissa riktlinjer for den kommande verksamheten och pa senare styrelsemote utse vissa poster, t. ex. kassor och medlemsvardare. Delegering av arbetsuppgifterna gor arbetsfordelningen mera rattvis.

5. Bilda styrelse
Nar sedan den "riktiga" styrelsen bildas bor detta ske genom att alIa
medlemmar i kommunen kallas till ett arsmote (eller nomineringsmote)
dar den nya sturelsen valjs. Nagon representant for riksorganisationen
bor underrattas och narvara som observator och radgivare. Moten med
styrelsen skall alltid protokollforas av en sekreterare och justeras av tva
justeringsman. Ett forsta arsmote eller nomineringsmote valjer sedan
styrelse och darefter halls arsmote varje ar. Pa sadana moten valjs aven
talesmannen. (Se vidare i stadgarna.) Den som valts till en fortroendepost ar skyldig att efter basta formaga ansvara for den och folja partiets
stadgar. AlIa som vaIjs till fotroendeposter maste ha betalt medIemsavgiften. De bor aven vara prenumeranter pa Sverige-Kuriren.

6. Skaffa box och postgiro
Nar du gar till posten for att skaffa postbox eller postgiro maste du ta
med dig kopior pa ett justerat protokoll som utvisar vilka som tecknar
foreningens postgiro och box. Den ena kopian ska till posten och forvaras

dar tillsammans med en blankett med firmatecknarens namnunderskrift (sarskild blankett finns pa posten) och den andra ska till postgirot
(fyll i lamplig talong pa posten).

7. Medlemsvard och medlemsmoten
Medlemmarna (och vissa sympatisorer) bor regelbundet erhalla information om utvecklingen inom kommunforeningen och partiet. Riksorganisationen sander ut en medlemsbulletin, men den maste kompletteras
med regelbundna medlemsmoten (minst en gang i manaden for ett
mindre antal deltagare, vilket ger mer personlig kontakt ) och aktiviteter pa orten. Genom ett enkelt telefonsamtal da och da kan du ocksa
uppratthalla kontakten med medlemmarna. Det ar din uppgift att varda
medlemmarna och se till att varden fungerar. Du ska uppmuntra och aktivera anhangarna pa orten. Nagon speciellt lamplig person ska ocksa
tillsattas for att ta hand om nya medlemmar sa att de kanner sig valkomna och forstar hur viktig deras medverkan ar. Ibland utsatts aktiva
Sverigedemokrater, som t. ex. du sjalv, for kritik. Ibland kan den vara
befogad, men om man ber kritikerna att aktivera sig mer for att forb attra situationen sa tystnar ofta kritiken. Det ar latt att kritisera, men
svart att sjalv utratta nagot konstruktivt.

8. Aktiv medlemsvarvning
Bekvamlighet ar ibland ett hinder for att folk ska fa saker och ting utrattade. Det ar tyvarr inte helt ovanligt att sympatisorer till Sverigedemokra tern a skjuter upp sina besok pa posten av ren bekvamlighet. De
"orkar inte" ga dit och be tala in sina medlemsavgifter. De sager ibland
att de ska ga med "senare" "nar de far tid" osv. Men du bor vara uppmarksam pa sadana kommentarer och snabbt erbjuda din hjalp. Nar du
vet att de "slOa" far sin Ion kan du soka upp dem och erbjuda dig att ga
till posten och betala medlemsavgift/bidrag at dem. Detta ar en mer
handgriplig form av medlemsvarvning och fungerar utmarkt nar nagon
tar sadana initiativ.

9. Praktiska rad
a) Affischering
Till detta kravs minst tva personer. Affischer kan antingen bestallas
fran riksorganisationen eller produceras av den egna kommunforeningen. Riksorganisationen kan ocksa tillhandahalla affischoriginal i storlek
A4 och A3 sa att kommunforeningen sjalv kan trycka den upplaga man
anser sig behOva. Kom ihag att affischering inte ar tillatet overallt. Det
£inns sarskilda anslagstavlor dar man kan satta upp affischer och i
andra fall kan man anvanda tapetklister och borste (£inns i farghandeln). Det £inns oskrivna lagar for den som affischerar. Man satter upp

affiseherna rakt oeh snyggt. Det ar absolut forbjudet aU affisehera pa
privat egendom, t ex butiksfonster el dylikt. Elskap oeh stolpar brukar
vara populara objekt for affisehering. Samrad med kamraterna om var
ni skall satta upp era affiseher.
Nar det galler uppsattning av klistermarken bor det ske pa lampligt
strategiska platser. Bar alltid klistermarken pa dig, de kan behovas.
b) Flygbladsutdelning
Flygbladsutdelning ar ett enkelt oeh effektivt me del for att na ut till allmanheten. Nagra vanliga metoder:
1. Flygbladsutdelning ute pa "sta'n" direkt till folk (da skall man vara
rorlig oeh ej sta kvar pa samma plats).
2. Flygbladsutdelning till bilister vid trafikerade in/utfarter.
3. Satta flygblad pa vindrutetorkaren pa parkerade bilar.
4. Utdelning till hushallen i bade hyreshus oeh villor direkt i deras brevlador. (I hyreshusen kan man tejpa upp ett flygblad paJbredvid an slagstavlan i trappuppgangen.)
5. Utdelning utanfor skolor, trafikknutar for kollektivtrafik etc (t. ex.
Liljeholmens T-bana eller Stoekholms eentralstation).
c) TidningsfOrsaljning
Genom att salufora var tidning sa nar vi ut med var information till fler
oeh vi far dessutom in pengar till organisation en. De som har erfarenhet
av tidningsforsaljning vittnar am att arbetet ar talamodskravande men
kontaktskapande oeh viktigt. Man kan gora pa olika satt:
1. En eller nagra personer staller sig pa ett torg eller nagon annan plats
dar myeket folk ar i omlopp. Hall upp tidningen val synligt. Det kan
droja lange innan nagon koper, men varje kopare kan vara en ny
medlem. Sjalvfallet finns det dam som bara koper av ren nyfikenhet.
2. Knaeka dorr. Det ar bra om ni ar flera som ar ute i samma omrade.
Ga garna tva oeh tva.
Tidningar inforskaffas fran riksorganisationen till sjalvkostnadspris.
d) Anordna smamoten
Nya medlemmar bor inte ges alltfor tunga uppgifter. De som inte ar
vana vid foreningsarbete kanske drar sig undan. I borjan ar darfor starkande av kontakterna oeh sammanhallningen det viktiga. Man kan triiffas hemma hos nagon me dIem oeh titta pa SD:s videoinspelningar oeh
beratta lite om hur partiarbetet bedrivs. Man kan anordna fester oeh
samkvam dar man samtidigt har material till forsaljning. Det ar doek
viktigt att festen inte blir ett dominerande inslag i verksamheten. Man
kan traffas oeh trana lite argumentationsteknik pa varandra ..

e) Ordna utflykter
Manga medlemmar i Sverigedemokraterna
ar naturligt nog historiskt intresserade. Darfor ar det naturligt att anordna utflykter till historiska
platser sasom slott, vikingagravar, runstenar, fornborgar eller museer av
historiskt och kulturellt yarde. Det kan ocksa rora sig om rena utflykter
i naturen, sommarlager och picknick. Att ge nya och gamla medlemmar
ett visst matt av historiemedvetande
ar viktigt och har kan medlemskap
i den lokala hembygdsforeningen
betyda mycket. Det kan dessutom ge
viss foreningsvana. Manga ungdomar ar medlemmar i FBU (frivillig befalsutbildning) eller anslutna till hemvarnet. De anser sig darigenom
medverka till forsvaret av Sverige.

10. Ordna stora moten
For att bibehalla kontakten mellan medlemmarna och hoja motivation en
bland anhangarna i kommunen bor man anordna moten nagra ganger
per ar (minst ett mote da arsmotet halls). Om du forbereder motet val sa
har det alIa chanser att bli framgangsrikt.
Nar du ger dig ut for att hyra lokal ska den anpassas till motets karaktar och storlek. Dar bor finnas saval podium som talarstol. Lokalen bor
smyckas med flaggor och banderoller.
Vid upplaggning av foredrag bor motet ha nagon som svarar for motesordningen samt presenterar eventuella foredragshallare. Forsok aven fa
nagon fran riksorganisationen
som kan beratta om partiets positiva utveckling. Sadant starker moralen! Stall upp ett ordentligt "bokbord" dar
forsaljning av partiets produkter kan ske. Ta alltid upp kollekt, bade vid
stora och sma moten.

11. Ordna torgmoten och demonstrationer
Detta kraver en hel del forberedelser och man ska vara ute i mycket god
tid. Om du vill ha en demonstration t. ex. en lordag pa torget i din ort,
bor du lamna in ansokan till ditt polisdistrikt (som haIler med ansokningsblanketter)
en manad i forvag for att vara saker pa att arendet ska
handlaggas sa att du far besked i tid. Nar du sedan fatt besked maste du
ju i god tid informera medlemmarna
om demonstrationen.
Om du ska
gora ett utskick med foreningsbrev bor det goras sa att medlemmarna
har det tva veckor - eller senast en vecka - fore demonstrationen.
Detta
for att fa mesta mojliga uppslutning. Sjalvfallet kan du ocksa ringa runt
till de mest aktiva.
Den utrustning du behover ar i regel en barbar megafon med bra ljudatergivning, flygblad samt nagon banderoll. Erfarenheten har visat att
det ar fordelaktigt att ha ett inspelat kassettband som man spelar upp
for ahorarna. Torgmoten och demonstrationer bor dock inte anordnas om
man tror att endast ett fatal ska dyka upp. Det hela kan urarta till en
lOjlig forestallning. Konsultera garna riksorganisationen.

~
)

12. Skapa egna traditioner
Varje livaktig kommunforening bor skapa sig egna traditioner.
inga rad har. Anvand den egna fantasin!

Vi ger

13. Att skriva insandare
Det finns atminstone tva goda skal for dig att skriva insandare tilllokalpressen. Det ena skalet ar att du vill uppmarksamma de fragor som partiet driver, det andra ar att du vill gora lasarna paminda om partiets existens. Det ar visserligen inte al1s sakert att du far in nagra insandare,
men det kan lona sig att forsoka. Underteckna garna insandaren med
ditt namn.
Ofta blossar det upp "debatter" om olika fragor, t. ex. barnomsorg eller
kriminalpolitik. Forsok da att "hanga pa" debatten med egna insandare
dar du presenterar Sverigedemokraternas
syn pa den aktuella fragan.
Ju mindre tidningen du skriver till ar, ju storre chans har du att fa din
insandare publicerad.

14.Argumentationsteknik
Da partiets talesman kommer i kontakt med massmedia maste de vara
uppmarksamma pa att manga journalister ar skickliga pa att vinkla.
Nar det galler argumentationen for var politik bor du alltid halla dig till
de ramar som anges i program och stadgar, samt ta del av de debatter
som fors i t. ex. Sverige-Kuriren. Undvik att tala om amnen du inte beharskar. Nar det galler den infekterade fragan om invandrings- och flyktingpolitiken maste du vara uppmarksam pa "fallor" som journalister
kan lagga ut. Undvik t. ex. att anvanda ordet "ras" i nagot sammanhang
eller som del i nagot annat ord. Ersatt ordet med "folk", "medborgare"
eller "etnisk grupp". Da ar risken for missforstand mindre.
Det allra basta ar om du utvecklar en enkel syn pa problematiken och
sedan gar vidare till nasta amne. am du t. ex. (vad galler kommunforeningen) sager att "vi vill stoppa all mottagning av flyktingar fran utomeuropeiska lander darfor att v~inte kan overblicka konsekvenserna av
en sadan politik", sa har du bade forklarat vad ni vill och varfor samt
minskat risken for att trassla in dig i resonemang om detaljer.

15. Att bemota pressen
Ibland tvingas du skriva bemotanden av pressens falska anklagelser
mot eller vinklingar av Sverigedemokraterna. Nar massmedia angriper
oss anvander man sig ofta av en metod som kallas "Guilt by association",
skyldig genom samrore. am det skulle visa sig att det bland Sverigedemokraternas medlemmar finns en f.d. "extremist" sa kanske de anklagar
hela organisationen for att vara "extremistisk". Denna taktik ar djupt
omoralisk, men anvands ofta av mindre hederliga journalister. Sjalvfal-

let ar inte Sverigedemokratema "extremistiskt" darfor att en eller flera
medlemmar i forfluten tid varit medlemmar i nagon organisation som
vara motstandare (eller SD) anser vara extrem. SD ar inte heller "hoger"
eller "vanster" darfor att nagra medlemmar tidigare varit anslutna till
nagot hoger- eller vansterparti. Sverigedemokratema ar Sverigedemokratiskt och inget annat. Daremot bor man passa pa att ta avstand fran
odemokratiska och totalitara ideologier i samband med ett genmale. Om
tidningen vagrar att ta in ett genmale kan du overklaga till Allmanhetens Pressombudsman. Om Sveriges Television eller Riksradion ljuger
och vinklar ska du anmala det till Radionamnden.
I extrema fall kan du publicera ditt bemotande i ett eget flygblad, som
du sedan delar ut utanfor den tidning som vagrade ta in ditt genmale.

16.Presskonferens
Nar den nybildade kommunforeningen har funnit sin form bor den kalla
lokalpressen till presskonferens for att informera om att Sverigedemokratema avser att stalla upp i valet lokalt. Presskonferenser skall inte
utlysas i onodan. I god tid fore valet kan man ocksa utlysa presskonferens for att informera om var politik (framforallt de kommunala fragorna) infor valet. Radgor med riksorganisationen om hur presskonferensen
bor laggas upp.

17. Planering av kommande valrorelse
Sjalvfallet ska kommunforeningen delta i valrorelsen. Men hur ska det
ga till? Ge nagon i uppdrag att forbereda kommunforeningens valdeltagande. Denne person maste ta reda pa litet om de andra kommunala
partierna och deras politik.
Vet du hur mandaten ar fordelade i kommunen? Vet du hur manga
roster partiet behover for att uppna ett mandat? Om inte - ta reda pa
det!
Partiet maste i god tid besluta vilka kandidater som ska finnas pa valsedlama och valsedlar ska bestallas. Sarskilda kampanjflygblad ska bestallas i god tid och senast den 1 juni (valaret) bor allt material vara
tryckt och fardigt for distribution. Radgor alltid med riksorganisationen
i denna fraga.
Nar det galler dina tidigare flygbladskampanjer som du har haft i vissa
omraden, sa ar det lampligt att dela ut valsedlar etc i samma omrade da
vart partinamn blivit val bekant dar.

18. Har bestaller du valsedlar
Om du avser att registrera var partibeteckning kommunalt sa kan du
bestalla blanketter och erhalla information fran:

Riksska tteverket
Valenheten
17194 SOLNA
Telefon 08-7648181
(vxl 08-7548000)
Det kravs femtio namnunderskrifter
med personnummer for denna registrering. Forbered registreringen minst ett ar fore valet. Du behover
doek inte registrera beteekningen for att fa stalla upp ivaI. Riksorganisationen be staller sina rikslistor fran Riksskatteverket.
Valkretsindelade val sedlar skall bestallas hos Lansstyrelsen.
(. Se adressforteekning i slutet)

19. Skapandet av en profil
Ett politiskt parti maste na ut med sitt budskap till valjarna. Partiorganisationen ska framstalla flygblad, affiseher, klistermarken oeh mangder av annat informationsmaterial.
Sadant material ska vara sakligt
oeh fa medborgarna att lagga sin rost pa oss. Varje kommunforening ska
kunna ta ansvaret for innehallet oeh forsvara alIa skriftliga oeh muntliga uttalanden som gors (av kommunforeningen i skrift eller uttalanden
av talesmannen). Informationen ska oeksa sta i overensstammelse med
den offieiella partilinjen eHer vad som anges i stadgar oeh program. Det
ar t ex farligt att ga ut med en mangd politiska li:iften om man inte ar
helt saker pa att dessa kan genomforas. "Svenska skattemedel at svenska behov i forsta hand" ar en paroll som bor kunna ge partiet en profil
av att vilja stalla upp pa svenskarnas sida forst. Sa Hi.ngedet finns sven·
skar som har det svart ska dessa hjalpas i forsta hand. Detta bor vara
ett av grunddragen i propagandan. Andra viktiga element i var propaganda ar forsvaret oeh fordjupandet av demokratin (avstandstagande
frAn odemokratiska ideologier), varnandet om miljon, kritiken mot den
extrema invandringspolitiken oeh uppslutningen kring familjen. Bland
dessa fragor kan du "profilera" partiet i din kommun.
Sverigedemokraterna bor ocksa vara ett parti som ger god service at
sin a medlemmar. Parliet bor ha en automatisk telefonsvarare med aktuell information i varje kommun.
Ge ocksa offentlighet at ett telefonnummer sa att allmanheten kan
ringa och tala med partiets representanter.
Den tryckta propagandan bor vara av god kvalitet med svensk framtoning Cbla-gult el dyl). Om medborgarna dessutom far traffa arliga representanter for partiet sa har vi aHa mojligheter att fa en bra "image" (for
att anvanda ett av alIa des sa frammande ord) hos gemene man. En
sadan "image" ar faktiskt en forutsattning for att vi ska kunna na stora
framgangar.

20. Inkop av material
Varje kommunforening har ratt att gora inkop av material fran riksorganisationen och erhalla viss rabatt. Nar inkop ska goras 16nar detsig
darfor att gora stora inkop vid varje tillfalle. Materialet saljes sedan till
ordinarie pris enligt prislistan.
Kommunforenin~en erhaller foljande rabatter yid inkOp;
Bestallning mellan 500 och 999 kronor ger 5 pro cents rabatt.
Bestallning mellan 1000 och 1499 kronor ger 10 procents rabatt.
Bestallning mellan 1500 och 1999 kronor ger 15 procents rabatt.
Bestallning Over2000 kronor ger 20 procents rabatt.

21. Skydda alIa medlemmar
Som bekant ar dagens nationalister, hur seriOsa de an ar, utsatta for
fientliga angrepp. Manga ar de patrioter som fatt lida for sin politiska
Overtygelse. Vi som kampar i Sverigedemokraterna vet att politiskt obekvama fortrycks i Sverige, men detta obehagliga faktum fortigs systematiskt. For att bekampa aHa former av asiktsfortryck mot nationalister ar
det av oerhord stor vikt att kommunforeningen forvarar den lokala medlemsforteckningen sakert. Inga uppgifter fran denna far lamnas till
nagon utanfor styrelsen. Du har ocksa tystnadsplikt. Du maste alltid ha
medlemmarnas sakerhet i tankarna nar du arbetar med medlemsvard.

22. Bygga upp andra kommunforeningar
Om det gar bra for kommunforeningen bor dess medlemmar kunna
bidra med insatser for att bygga upp kommunforeningar i narheten av
den egna kommunen.

23. Partitidningar,

bulletiner och narradion

Sverige-Kuriren ar en av SD:s publikationer. Har har du mojlighet att fa
artiklar publicerade under forutsattning att de ar seriost hallna och att
det £inns utrymme for publicering (vilket det tyvarr inte sa ofta gor). Redaktionen far avgora sadant. Under alIa omstandigheter ar det viktigt
att du bidrar till att sprida kannedom om vara publikationer sa att den
kan fa storre spridning. Vi har ocksa narradioverksamhet och aven detta
bor du sprida kanneclom om. Partiet har tillgangliga informationsblad
dar uppgifter om sandningstider etc £inns redovisade. Varje kommunf6rening bor undersoka mojligheterna att sanda narradio.

24. Allmant
Ekonomi: Sverigedemokraternas

ekonomi ar uppbyggd pa medlems-

avgifter och bidrag fran sympatisorema. Det ar viktigt att uppmuntra
partiets anhangare att lamna bidrag till verksamheten. I samband med
moten och sammankomster bor man salja material och ta upp kollekt.
Sadana insatser ar av mycket stor betydelse for partiets utveckling eftersom ekonomiska resurser ar en forutsattning for fortsatt verksamhet.
Den som ar verksam i en kommunforening bor ha god overblick over
vad som hander i partiet. Den som innehar en fortroendepost bor ta val
hand om medlemmama. Forsok att uppmana ungdomar till lampliga yrkesval. Joumalister och mediautbildade manniskor behovs alltid i ett
parti. Nu maste vi borja tanka konkret pa den kommande politiska utvecklingen. De nationalister
som ar intresserade bor inrikta sig pa
yrken sasom journalister, tryckare, typografer, fotografer etc. De som
inte lyckas utbilda sig in om ett lampligt yrke bor ta kvallskurser i konsten att uttrycka sig i tal och skrift. Detta ar viktigt. Varje kommunforening bor ha en eller heIst tva medlemmar som regelbundet kan skriva
artiklar for Sverige-Kuriren och medlemsbulletinen. Likasa bor det i
kommunforeningen finnas en viss arbetsdisciplin med regelbundna arbetsmoten.
Lycka till med ditt arbete for Sverigedemokratema och for fademeslandet.Adressforteckning over lansstyrelsema i Sverige

Lansstyrelsen i
Stockholms Ian (AB)
Box 220 67,
10422 STOCKHOLM.
Tel: 08-7854000

Lansstyrelsen i
Jonkopings laI?-.(F)
55186 JONKOPING.
Tel: 036-157000

Lansstyrelsen i
Uppsala Ian (C)
75186 UPPSALA
Tel: 018-175000

Lansstyrelsen i
Kronobergsla~(G)
35186 VAXJO.
Tel: 0470-86000

Lansstyrelsen i
Sodermanlands Ian (D)
611 86 NYKOPING.
Tel: 0155-64000

Lansstyrelsen i
Kalmar Ian (H)
39186 KALMAR.
Tel: 0480-82000

~ansstyrelsen i
OstergotIands Ian (E)
581 86 LINKOPING.
Tel: 013-196000

Lansstyrelsen i
GotIands Ian (I)
621 85 VISBY.
Tel: 0498-92100

Uinsstyrelsen i
Blekinge Ian (K)
371 86 KARLSKRONA.
Tel: 0455-87000

Lansstyrelsen i
Vastmanlands Ian (D)
72186 VAsTEMs.
Tel: 021-195000

Lansstyrelsen i
Kristianstads Ian (L)
29186 KRISTIANSTAD.
Tel: 044-137000

Lansstyrelsen i
Kopparbergs Ian (W)
79184 FALUN.
Tel: 023-81000

Lansstyrelsen i
Malmohus Ian (M)
20515 MALMO.
Tel: 040-146000

Lansstyrelsen i
Gavleborg~ Ian (X)
80109 GAVLE.
Tel: 026-171000

Lansstyrelsen i
Hallands Ian (N)
301 86 HALMSTAD.
Tel: 035-132000
Lansstyrelsen i
G<iteborg 0 Bohus Ian (0)
403 40 GOTEBORG.
Tel: 031-605000

Lansstyrelsen i
Vasternorrlands Ian (Y)
871 86 HARNOSAND.
Tel: 0611-29000

~nsstyrelsen
i
Alvsborgs Ian (P)
46282 VANERSBORG.
Tel: 0521-70000
Lansstyrelsen i
Skaraborgslan(R)
54285 MARIESTAD.
Tel: 0501-60000
Lansstyrelsen i
Varmlands Ian (S)
651 86 KARLSTAD.
Tel: 054-197100
~nsstyrelsen
i
Orebro Ian (T)
701 86 OREBRO.
Tel: 019-193000

Lansstyrelsen

i

J amtlands Ian (Z)
831 86 OSTERSDND.
Tel: 063-146000
Lansstyrelsen i
Vasterbottens Ian (Ae)
90186 DMEA.
Tel: 090-107000
Lansstyrelsen i
N orrbottens Ian (BD)
951 86 LDLEA.
Tel: 0920-96000

Riksskatteverket
Valenheten
17194 SOLNA
Telefon 08-7648181
(vxI08-7548000)

